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França Alemanya Zona euro

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Markit. 
 
 

Zona euro: PMI compost 
Nivell 
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Espanya: entrada de turistas estrangers 
Nombre de  turistes (milers) 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Frontur. 
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Índex Tendencia

Nota: *Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 

Espanya: xifra de negocis empresarial* 
Variació interanual (%) 
 

Tendència 

Pols Econòmic 
Del 22 al 28 de juny de 2015 
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Hipoteques habitatges
Compravenda habitatges

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 
 
 

Espanya: hipoteques i compravenda d'habitatges 
Variació interanual (dades ac. de 12 mesos) 

 

 
 
Espanya   
La recuperació de l'economia espanyola continua a bon 
ritme 

 La xifra de negoci empresarial manté el bon to. A l'abril, 
l'índex general de la xifra de negoci, que recull l'evolució 
de la facturació de la indústria, dels serveis no financers 
de mercat i del comerç, i que representa un 50% de les 
activitats incloses al PIB, va pujar el 2,5% interanual, un 
increment robust, tot i que lleugerament inferior a la 
mitjana del 1T. Malgrat que la informació del 2T encara és 
incompleta, l'evolució dels indicadors disponibles és 
compatible amb un creixement intertrimestral del PIB del 
0,9% (el mateix que en el 1T).  

 El turisme continua registrant bones xifres. Espanya va 
rebre 6,5 milions de turistes estrangers al maig, fet que 
suposa un augment del 6,8% respecte del mateix període 
de l'any passat. La bona evolució del sector fa preveure un 
nou rècord anual, per damunt dels 65 milions del 2014. La 
caiguda del mercat rus (que representa menys del 2% del 
total de turistes internacionals) ha quedat més que 
compensada per la bona marxa de la resta de mercats 
emissors. 

 La tendència de recuperació del mercat immobiliari 
prossegueix, la qual cosa s'observa sobretot pel que fa a 
la demanda: la compravenda d'habitatges va avançar el 
9,8% interanual (acumulat de 12 mesos) a l'abril. Aquest 
avanç es recolza en la millora de les condicions 
financeres, que està facilitant el creixement de la 
concessió d'hipoteques per a la compra d'habitatges, que 
van augmentar un 20,2% interanual (acumulat de 12 
mesos) el mateix mes. Mentre la demanda guanya tracció i 
els preus sembla que han tocat fons, l'activitat en la 
construcció es manté més ressaguera, una evolució 
d'acord amb l'elevat estoc d'habitatges per vendre. 

Unió Europea  

El creixement s'accelera a la zona de l’euro, encara que 
amb la incògnita grega a l'horitzó 

 La recuperació s'estén per la zona de l’euro. L'índex 
d'activitat PMI compost va millorar de forma notable al juny 
i va assolir el nivell més elevat en quatre anys. La 
consolidació de la recuperació és generalitzada tant per 
sectors com per països. Així, es van registrar pujades en 
l'índex PMI de manufactures i, especialment, en el de 
serveis. Per països, destaca l'augment de l'índex d'activitat 
compost a França, que va registrar la major expansió des 
del 3T 2011, la qual cosa augura un bon ritme de 
creixement del PIB en el 2T. L'índex d'activitat d'Alemanya 
es manté en registres elevats però lleugerament inferiors 
als del 1T. El ritme de creixement va ser superior a la resta 
de la zona de l’euro que en aquests dos països del centre, 
registrant-s’hi el major índex d'activitat en vuit anys.  
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Dades previstes del 29 de juny al 5 de juliol 

29 Espanya Avanç IPC (juny),  
Vendes al detall (maig) 

 Zona euro Confiança empresarial (juny) 

30 Espanya 
Execució pressup. de l’Estat (maig), 
Balança de pagaments (abr.), Comptes 
trimestrals no finan. (1T), PIIN (1T) 

 Zona euro Avanç IPC (juny), Taxa d’atur (maig) 

 EUA Confiança del consumidor (juny),  
Case-Shiller (abr.) 

1 Espanya PMI manufactures (juny) 

 Zona euro PMI manufactures (juny) 

 EUA ISM manufacutres (juny) 

2 EUA Ocupació (juny) 

3 Espanya Atur i afiliats a la Seguretat Social 
(juny), PMI serveis (juny) 

 Zona euro Vendes al detall (maig),  
PMI serveis (juny) 
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IPC sense aliments, excl. IVA **

Nota:  *IPC sense aliments però amb energia, referència del BOJ. 
** No inclou la pujada de l'IVA a l'abril del 2014, del 5% al 8%. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del M. d'Interior i Comunic. 

Japó: IPC * 
Variació interanual (%) 
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Sector exterior

Existències

Inv. residencial

Inv. no residencial

Consum públic

Consum privat

PIB *

3a entrega 1a entrega
Nota:  *Variació intertrimestral. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Bureau of Econ. Analysis. 

EUA: PIB 
Contribució al creixement interanual del PIB del 1T 2015 (p. p.) 

26-6-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro -0,02 0,00 -0,09

EUA 0,28 +0,00 +0,03
Tipus 1 any Zona euro 0,16 0,00 -0,16
Tipus 10 anys Bund alemany 0,92 +0,17 0,38

EUA 2,47 +0,21 0,30
Espanya 2,11 -0,16 +0,50

$/€ 1,117 -0,02 -0,09
Dow Jones 17.947 -0,4% 0,7%
Euro Stoxx 50 3.621 4,8% 15,1%
IBEX 35 11.372 3,9% 10,6%
Brent a un mes $/barril 63,3 0,4% 10,3%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Els EUA deixen enrere un 1T excepcionalment feble i 
reprendran un millor to en els propers mesos.  

 El PIB dels EUA va tenir un retrocés mínim en el 1T 
2015 després de la tercera revisió del PIB, d'acord amb les 
previsions. Destaca la contribució negativa del sector 
exterior, afectat per la vaga portuària del gener. El 
comportament del consum privat va ser una mica més fort 
del que s’esperava. Els indicadors del 2T mostren que la 
tendència de fons de l'economia nord-americana és 
bastant sòlida. En aquest sentit, destaca el creixement 
dels ingressos de les llars i del consum privat al maig.  

 Els preus pugen al Japó una mica més del que 
s’esperava. L'IPC general va pujar al maig el 0,5% 
interanual i l'IPC sense aliments però amb energia (la 
referència del BOJ) va augmentar el 0,1% interanual, per 
damunt del 0,0% d'abril. A curt termini, no s'observa una 
tendència a l'alça de l'índex general, ja que els preus 
energètics continuaran pressionant a la baixa.  

Mercats financers  
La falta d'acord entre Grècia i els seus creditors posa a 
prova la fortalesa dels mercats europeus  

 Les negociacions per prorrogar el rescat grec no 
arriben a bon port. En contra del que suggeria 
l'acostament de les postures de les últimes setmanes, la 
reunió extraordinària de l'Eurogrup de dissabte es va 
saldar sense un acord entre Grècia i la resta de socis 
europeus. La convocatòria, per part del primer ministre 
hel·lè, Alexis Tsipras, d'un referèndum diumenge vinent 
sobre les condicions exigides pels creditors del país, i la 
seva consigna de votar-hi en contra posen de manifest les 
discrepàncies entre totes dues parts. Aquesta falta d'acord 
per estendre el rescat dificulta el pagament del préstec de 
1.500 milions d'euros a l’FMI que venç dimarts, i dibuixa un 
escenari futur ple d'interrogants. A curt termini, els focus 
se centren en les tensions de liquiditat del sistema bancari 
hel·lè, especialment després de la decisió del BCE de no 
augmentar la quantia dels préstecs d'emergència (ELA) als 
bancs grecs, la qual cosa ha obligat Tsipras a anunciar 
mesures de control de capitals (tancament d'oficines 
bancàries i límit a la retirada d'efectiu). Així mateix, a llarg 
termini, les negociacions entre Grècia i els seus creditors 
s'endinsen en terreny desconegut. Els mercats europeus 
han obert dilluns amb caigudes generalitzades de les 
borses i augments de les primes de risc perifèric. 

 El mercat borsari a la Xina trontolla i el banc central 
imprimeix més laxitud a la seva política monetària. El 
banc central xinès ha retallat el tipus oficial sobre préstecs 
per quarta vegada des del novembre, així com la taxa 
oficial de dipòsits, en 25 p. b., fins al 4,85% i al 2,0%, 
respectivament. L'entitat també va reduir la ràtio de 
reserves obligatòries dels bancs en 50 p. b., fins al 16,0%. 
Les actuacions de l'autoritat monetària xinesa tenen lloc 
després del sever correctiu registrat en el mercat borsari 
del país. Després que es revalorés un 150% en els últims 
12 mesos, la borsa de Xangai s'ha desplomat el 18% des 
del 12 de juny, mentre que la correcció arriba al 20% en la 
borsa de Shenzhen.  
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